ZAPISNIK 9. REDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE
7.6.2016 OB 19. URI V PROSTORIH KS
Prisotni člani sveta: Dušan Dormiš, Franci Smrtnik, Alojzij Zadel, Miran Aleš, Dušan
Nikolov.
Ostali prisotni: Rafko Gregorka, Gašper Jamnik.

AD/1
Predsednik je ugotovil, da je seja sklepčna, prisotnih je pet članov sveta KS.

AD/3
Predsednik je dal na glasovanje:
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnikov 7. in 8. redne seje ter 3. izredne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Najemne pogodbe;
5. Ureditev Gulča;
6. Projekti LAS Barje;
7. Odstranitev inventarja;
8. Investicije v dvorano;
9. Razno.
Dnevni red je bil sprejet.

AD/4
S strani najemnikov smo dobili zavrnjene račune za obratovalne stroške. Menijo, da so stroški
neupravičeno zaračunani. Najemne pogodbe so stare in različne, delno tudi niso ustrezne.
Spremenjenih je nekaj površin pri najemnikih. Pripraviti je potrebno nov točen popis površin
in v tabeli zajeti glavne podatke o najemnikih in površinah. Potem se bo oblikoval ključ
oziroma stroškovnik delitve stroškov. Do konca meseca se bodo pripravili podatki in tabele.
Organizirati bomo morali sestanek z najemniki, da se zadeve razčistijo. Posodobiti je
potrebno tudi najemne pogodbe z društvi – folkloro, upokojenci, športnim društvom. Podatke
bo pripravil tajnik. Posnetek stanja imamo, preveriti je treba obstoječe pogodbe in stanje.
Pripraviti moramo enotne pogodbe za vse najemnike. Za nadstrešnico bo predlog dela
pripravil Miran Aleš. Društvo naj ne bi več izdajalo računov za najem dvorane, ampak bi
račune izdajala direktno krajevna skupnost. Sprejet je bil:
SKLEP:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se pripravijo popisi površin in tabele ter nato nove
najemne pogodbe.
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AD/5
Na Gulču se je uredila okolica, poravnalo se je teren in zasejalo travo. Odstranilo se je
grmovje in drevje, ki je kazilo izgled. Potrebno je razmisliti, kakšen nabor dejavnosti lahko
uredimo, saj bomo imeli na volj dovolj zemljišč. Sicer je pri nakupu zemljišča nekaj težav, saj
zakonodaja ne dovoljuje parcelacije gozdnih zemljišč manjših od 5.000 kvadratnih metrov.
Izjema je lahko javni interes, zaradi tega upamo, da bomo postopek kmalu uspeli pripeljati do
konca.

AD/6
Občina Brezovica je pristopila k Lokalni akcijski skupini Barje (LAS Barje). Za projekte je na
voljo okoli 1,5 milijona € za dobo petih let. S strani občine smo bile krajevne skupnosti
pozvane, da predlagamo po dva projekta. Predsednik je s predstavnico občine opravil terenski
ogled Gulča. Podali smo prijavo projekta ureditve Gulča, ki bi zajemala ureditev gozdne učne
poti, fitnesa na prostem, otroških igral, WC-jev ipd. Župan je seznanjen, zadeva je bila dobro
sprejeta. V sklopu projekta bi se lahko uredila tudi dostopna cesta, krožna cesta okoli
pokopališča ter ureditev parkirišča. Za samo ureditev pokopališča bi bilo potrebno izdelati
projekt in pridobiti vsa soglasja. Območje Gulča si bo predsednik ogledal še z županom in
podžupanom. Voda na pokopališču slabo teče in pušča, zadevo se mora preveriti in urediti. Če
je premalo pritiska v omrežju naj se namesti hidropak, ki se avtomatsko vklaplja po potrebi.

AD/7
Nabavili smo 110 novih stolov za dvorano, saj je starih kar precej poškodovanih. V
nadstrešnici je shranjenih nekaj omaric in pult, ki je bil nameščen v ambulanti ortodonta. Pult
smo ponudili, da ga odpelje kdo, ki ga potrebuje. Ker ni bilo zanimanja, bomo pult in omarice
odpeljali na smetišče. Stole v dvorani bomo presortirali. Ohranjene bomo uporabili za na
balkon. Nekaj stolov bomo shranili za rezervo pod odrom. Stole bomo dali še v prostor pod
frizerko ter v pisarno v nadstrešnico. Preostale stole bomo podarili kakšnemu društvu ali
krajanom. Preostale ali preveč poškodovane stole, bomo odpeljali na smetišče. Sprejet je bil:
SKLEP:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se pult in omarice odpeljejo na smetišče. Stole bomo
presortirali in jih nekaj shranili za rezervo. Preostale bomo poklonili in preostanek
odpeljali na smetišče.

AD/8
Dvorano bi bilo treba nujno prebeliti. Luči so zastarele in dotrajane. Nabaviti bi se moral
projektor in projekcijsko platno. Zavese so stare, dotrajane in polne prahu. Pridobili smo eno
ponudbo za beljenje, potrebna bo še kakšna. Imamo nove stole in mize, urediti moramo še
ostalo. Dobro bi bilo pridobiti ponudbo, koliko bi stala celostna prenova in ureditev dvorane.
Razmisliti je potrebno o barvni usklajenosti in tehniki v dvorani.

AD/9
Alojzij Zadel je opozoril, da na Podpeški cesti še vedno pokrovi jaškov povzročajo hrup, ki je
zelo moteč. Večkrat je že povedal, da je na spomeniku padlim borcem potrebno obnoviti
napise, vsaj pred 1. novembrom bi to moralo biti urejeno.
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Seja je bila zaključena ob 22.00 uri
Zapisnik: Gašper Jamnik

Svet KS Vnanje Gorice
Predsednik Dušan Dormiš
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